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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan ternak lokal sebagai sumber utama pangan untuk 

mewujudkan program pemerintah, perlu didukung informasi dasar yang 

mendukung teknologi pembudidayaan dan pemanfaatannya. Salah satu cara 

meningkatkan manfaat unggas air lokal adalah tidak hanya memanfaatkannya 

sebagai penghasil telur tetapi juga penghasil daging berkualitas baik. Budidaya 

peternakan itik atau bebek darat (intensif) di negeri ini semakin menjamur dan 

harga dagingnya tidak pernah dijumpai mengalami kemerosotan. Jumlah 

persediaan daging yang berlimpah tidak pernah pula dijumpai. Kestabilan jumlah 

daging bebek di atas menunjukkan bahwa semakin hari masyarakat semakin 

gemar mengkonsumsi daging itik atau bebek. Selain itu, menurut Damayanti 

(2006) akhir-akhir ini kebutuhan terhadap daging bebek juga menunjukan tren 

yang meningkat. Kurangnya pasokan daging menyebabkan bebek afkir juga laku 

dipasarkan. Kenyataan bahwa semakin meningkatnya jumlah pedagang yang 

menjual nasi bebek, tak hanya terjadi di kota besar saja. Rupanya di daerah-daerah 

pun masyarakat sudah mulai mengenal dan jatuh cinta kepada nasi bebek. Kondisi 

inilah yang menyebabkan masyarakat beramai-ramai membuka usaha baru yang 

benar-benar menjanjikan perbaikan ekonomi (Marhiyanto, 2004).  
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Semakin meningkatnya usaha nasi bebek akhir-akhir ini di Indonesia, 

khususnya di provinsi Jawa Timur, menyebabkan daging bebek harus tetap terjaga 

ketersediaannya, salah satunya dengan memanfaatkan daging bebek petelur afkir. 

Daging bebek yang beredar di pasaran umumnya bersumber dari bebek betina 

yang tidak produktif atau afkir. Daging bebek betina afkir umumnya keras, 

warnanya coklat kemerahan (Lukman, (1995) dan Hustiany, dkk., (2001) dalam 

Setioko, 2012). Selain itu, daging bebek betina afkir memiliki serabut otot yang 

besar (Sudjatinah, (1998) dalam Setioko, 2012). Menurut Zulfahmi, dkk. (2013), 

bebek afkir memiliki kelebihan kandungan protein tinggi dan rendahnya 

kandungan kalori. Namun, memiliki kelemahan seperti bau amis, alot, dan kadar 

lemak lebih tinggi. Daging bebek afkir bertekstur alot karena memiliki jumlah 

jaringan ikat yang banyak. Konsumen menghendaki daging yang mempunyai 

mutu yang baik, terutama dalam hal keempukan, cita rasa, dan warna (Utami, 

2010). Agar daging bebek afkir disukai dan dikonsumsi oleh banyak orang, maka 

perlu diberi perlakuan atau teknologi untuk meningkatkan kualitasnya dengan 

cara melunakkan daging tersebut. Beberapa perlakuan atau teknologi telah 

dilakukan orang, antara lain dengan menggunakan pengempuk daging (meat 

tenderizer) atau menggunakan enzim protease dari beberapa jenis tanaman 

(Setiati, dkk., 2013). 

Pepaya mengandung getah berwarna putih yang mengandung enzim 

pemecah protein atau proteolitik yang populer disebut papain. Ada beberapa 

keuntungan dalam penggunaan enzim papain ini, yakni tidak bersifat toksik, tidak 

ada reaksi samping, serta tidak mengubah tekanan, suhu dan pH yang drastis. 



3 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
SKRIPSI PENGARUH KONSENTRASI INJEKSI PUSPA RAMADHANI 
 

Papain terbentuk di seluruh bagian buah, baik kulit, daging buah, maupun biji 

pepaya. Papain dari batang dan daun memiliki aktivitas proteolitik sekitar 200 

MCU/ gram (g) sementara dari buahnya jauh lebih banyak, sekitar 400 MCU/g 

(Jatnika, 2010). Meskipun aktivitas proteolitik getah yang berasal dari batang 

pepaya lebih rendah dari getah buahnya, getah dari batang pohon pepaya juga bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan pengempuk daging sehingga tak hanya daun, buah 

dan bijinya saja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga seluruh 

bagian dari pohon pepaya, dalam hal ini batang pohonnya, dapat bermanfaat dan 

tidak terbuang percuma. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah larutan getah pepaya dapat mengempukkan daging bebek petelur     

afkir? 

2. Berapakah konsentrasi larutan getah pepaya yang diinjeksikan secara intra 

muskular agar dapat mengempukkan daging bebek petelur afkir? 

 

1.3.  Landasan Teori  

Penggunaan enzim untuk pengempukan daging sebenarnya telah lama 

dilakukan. Nenek moyang kita dahulu sudah menggunakan menggunakan daun 

pepaya untuk membungkus daging yang akan diolah. Kini cara pengempukan 

daging sudah maju, yaitu dengan menggunakan protease (enzim pemecah protein) 
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kasar maupun murni. Bahkan enzim tersebut sudah diproduksi dalam skala 

industri dan penggunaannya dalam keluarga dan restoran sudah diterima dengan 

baik. Enzim protease yang telah lama digunakan untuk pengempukan daging 

berasal dari tanaman terutama papain, bromelin, dan fisin yang berturut-turut dari 

buah pepaya muda, nenas matang dan getah pohon fiscus. Papain mempunyai 

keaktifan sintetik serta daya tahan panas yang lebih tinggi dari enzim lain. Di 

samping keaktifan untuk memecah protein, papain mempunyai 

kemampuan membentuk protein baru atau senyawa yang menyerupai protein yang 

disebut plastein dari hasil hidrolisa protein. Enzim papain ini mempunyai 

kemampuan mengempukkan daging pada suhu pemasakan, sehingga dalam 

bentuk segar yaitu suhu kamar, proses pengempukannya belum terjadi. Dari 

beberapa enzim pengempukan yang ada, ternyata papain lebih banyak digunakan 

karena selain mudah diperoleh, getah buah pepaya muda dan batang juga 

secara ekonomis lebih murah dari buah nenas dan pohon ficus yang jarang 

terdapat di Indonesia (Koswara, 2009). 

Menurut Koswara (2009) dalam Heriyanto (2009), pengempukan 

antemortem merupakan cara untuk mengempukkan daging yang paling efisien 

dan efektif karena selain dapat dilakukan dalam skala besar, cara ini juga dapat 

membagi dosis papain melalui sistem peredaran darah seluruh tubuh secara 

menyeluruh. Proses mengempuknya daging dengan bantuan injeksi enzim secara 

antemortem diawali dari hancurnya sarkolema, diikuti larutnya nukleus dan terjadi 

penurunan ikatan antar serabut otot, sehingga serabut otot terputus-putus dan 

sifatnya mudah dipisah-pisahkan, akibatnya daging menjadi lunak (Price, 1971). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan enzim papain dapat dijadikan 

alternatif dari beberapa cara pengempukan daging yang berasal dari 

unggas maupun ternak besar, baik sebagai industri rumah tangga atau industri 

yang lebih besar. 

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keempukan daging bebek (Anas platyrhynchos) petelur 

afkir yang diinjeksi dengan larutan getah batang pohon pepaya (Carica 

papaya, L.) secara antemortem. 

2. Untuk mengetahui dosis injeksi larutan getah batang pohon pepaya 

(Carica papaya, L.) yang tepat untuk mengempukkan daging bebek  

(Anas platyrhynchos) petelur afkir. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pangan, dalam 

hal ini pemenuhan kebutuhan protein asal hewan nasional dengan nikmat 

dan biaya yang terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau acuan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengempukan daging ternak yang diafkir. 
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1.6.  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pemberian  dosis larutan getah pepaya (Carica papaya, L.) secara intra 

muskular dapat mengempukkan daging bebek petelur afkir setelah 

diukur dengan menggunakan alat Precision Penetrometer. 

2. Pemberian dosis larutan getah pepaya (Carica papaya, L.) secara intra 

muskular dapat mengempukkan daging bebek petelur afkir setelah 

diuji organoleptis. 
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